
2018יוי

לכם שלום

דבר נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוחנן פלסנר

  

שהמכון הישראלי לדמוקרטיה מקיים את כס אלי הורביץ לכלכלה  25-זו השה ה

שתי, שהתעו בשה שעברה והתמדו בו לאורך -וחברה. או בעיצומו של תהליך רב

השה כולה, בשיתוף עם בכירים מהממשל, ציגי המגזר העסקי, חוקרים מהאקדמיה 

יבת התהליך: יצירת רצף מחקר אזרחי. ל-וממכוי מחקר וציגים מהמגזר החברתי

וחשיבה אסטרטגית משותפת, בשאיפה להוביל יחדיו שיוי ממשי בתחומים שבחרו 

  להתמקד בהם. 

תוצרי הבייים של צוותי העבודה, אשר יוצגו במהלך הכס, יתייחסו לכמה ושאים 

, אסטרטגיים, בכללם: היערכות לאתגרי שוק העבודה העתידי, בדגש על מערכות החיוך

ההשכלה הגבוהה ומערך ההכשרות המקצועיות; שיויי חקיקה דרשים לאור המציאות 

המשתה בשוק העבודה; וטיוב הרגולציה והקלת הטל הבירוקרטי המוטל על המגזר 

  העסקי ומהווה חסם למשיכת משקיעים למשק. 

כיצד הממשלה יכולה לפתח וליישם  –מושב הפתיחה של הכס יעסוק בשאלת המקרו 

חברתי, תוך חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח. כמקרה בוחן יתבסס -שראל חזון כלכליבי

", שהושקה לפי כעשור וגובשה בההגתו של אלי 2028הדיון על התוכית "ישראל 

הורביץ, שעל שמו קרא כס זה. לוכח העובדה שאו מצאים היום בדיוק בחצי הדרך 

ם המלצות הדו"ח, אם ועד כמה התקדמו בחן עד כמה רלווטיות גם היו 2028לקראת 

בוסף, דיון זה יתבסס על   מאז וכיצד יתן לממש את פוטציאל המלצות התוכית.

  המלצות הדו"ח "פיתוח אסטרטגיה כלכלית חברתית ארוכת טווח בישראל" שהוזמן

  וכתב על ידי תאגיד ראד וחברת שלדור. 2011על ידי ממשלת ישראל בשת 
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" שעסקה בתוכן האסטרטגיה המומלצת, דו"ח זה מתמקד 2028 בשוה מ"ישראל

במבים והתהליכים הרצויים שיאפשרו לממשלה להפוך את החשיבה והתכון 

 האסטרטגיים לממד קבוע של התהלותה.

הכס הוא הזדמות מצוית למפגש בלתי אמצעי, מקצועי ומפרה של מאמיים שאו 

אתגר ומשיח פתוח יים בייהם במסגרתו מובילי המשק משלל המגזרים, שיוכלו לק

  . תפיסות עולם והרגלים

ושא את שמו של אלי הורביץ ז"ל, מייסד חברת טבע השה יהיה זה הכס השישי ש

ומראשי התעשייה בישראל. אלי היה יושב ראש הוועד המהל של המכון ועמד שים 

חיבור טבעי, ואו  זהו בשבילו. (שמו הקודם של הכס)ארוכות בראש פורום קיסריה 

  .מודים לדליה ולכל בי המשפחה על שהם מאפשרים את המשך קיומו של מפעל חשוב זה

ליושבי הראש של הצוותים, לשותפיו בצוותי חוקרים ועוזרי המחקר, תודתי תוה לכל ה

עובדי המכון יצן, ולכל צוות -אבירם העבודה ובכתיבת המחקרים, למהלת הכס, דפה

  מוקרטיה. הישראלי לד

, על המקצועות, היסודיות וההירתמות לפרופ' יוג'ין קדל, יו"ר הכסמיוחדת תודה 

  חסרת הפשרות להצלחת הכס.
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